Droom geluk
Beste ouders
Wij heten iedereen (opnieuw) van harte welkom op onze school. Het team staat klaar om er een leuk en
leerrijk schooljaar van te maken. Wij hopen dat elk kind zich snel zal thuis voelen in zijn of haar nieuwe klas.
De leerkrachten zullen er alleszins alles aan doen opdat de overgang naar de school vlot zou verlopen.
Wij wensen iedereen dan ook een heel fijn schooljaar!
Met deze nieuwsbrief zetten wij enkele schoolafspraken op een rijtje. Mocht iets niet duidelijk zijn, mag je
steeds bijkomende informatie vragen aan de leerkrachten, het secretariaat of de directie.
1.

Jaarthema
Dit schooljaar is ons jaarthema ‘De geluksvogels’, gebaseerd op het gelijknamig boek van Leo Bormans
met illustraties van Sebastiaan Van Doninck.
Geluk valt niet uit de lucht. Geluk is ook een levenshouding: op een optimistische manier in het leven
staan, je goed in je vel voelen, jezelf doelen stellen en realiseren, zin zoeken in het leven, veerkrachtig
worden, samenleven met anderen, juiste keuzes maken,… De 10 basishoudingen die hiertoe bijdragen,
worden voorgesteld door 10 verschillende vogels. Met de hele school maken we elke maand kennis
met het verhaal rond één bepaalde vogel. Die vogel heeft een opdracht voor ons, waar we dan samen
(met de klas of klasoverschrijdend) aan werken. Het boek en elk verhaal apart biedt bovendien kansen
om in de context van diverse leerdomeinen op te nemen. Ook onze schoolactiviteiten sluiten meestal
naadloos aan bij het thema van de maand waarin het aan bod komt. Kansen te over dus om er een
‘gelukkige’ ervaring en een ‘gelukkig’ jaar van te maken.
Op maandag 3 september maken we kennis met de 1ste vogel.
Op donderdag 13 september komt “De Verhalenkat” naar onze school met de vertelling 'Geluk voor
kinderen'. Alle kinderen (zowel kleuters als lagere school) zullen in een 4-tal groepjes deze interactieve
voorstelling bijwonen.
Onze kersthappening op vrijdag 14 december 2018 en het schoolfeest op zaterdag 4 mei 2019 zullen
de geluksvogels als thema krijgen.

2.

Harte-regels
 In buiten spelen zijn we sterk, maar binnen gaan we stil aan ’t werk.
 Als we goed voor onze spullen zorgen, kunnen we ze weer gebruiken morgen.
 Voor alle mensen groot en klein zullen we lief en aardig zijn.
Zowel op de speelplaats, in de klas, in de turnzaal, … zullen deze regels opnieuw centraal staan.
Aangezien ze aansluiten bij diverse thema’s van de geluksvogels zullen de harte-regels regelmatig
herhaald en geïllustreerd worden.
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3.

Werken tijdens de zomervakantie
Tijdens afgelopen zomer werd in het 1ste leerjaar een digitaal bord gehangen, dat geheel gesponsord
werd door onze ouderraad. Waarvoor oprecht dank!
Tegelijkertijd verving de school ook het digitaal bord in het 6de leerjaar aangezien dit niet meer
optimaal functioneerde.
Daarnaast werd de elektriciteit volledig nagekeken en waar nodig, zoals in de refter, vernieuwd.
De ouderraad bedekte het braakliggend terrein met een kunstgrasmat zodat dat stukje er nu ook
netjes bij ligt, in afwachting van de nodige werken op dat terrein.
In de lagere school werd een extra kleuterklasje geïnstalleerd. Juf Céline zal na nieuwjaar daar K1b
voor haar rekening nemen. De ideetjes voor de klas én de uitwerking zijn dan ook geheel haar
verdienste.
Om dit extra klasje te huisvesten moest de bib wijken. Geen nood, de bib is er nog steeds maar dan
moet je wel even de trap op. Op de 1ste verdieping werd de bib geïnstalleerd in het vroegere zorgklasje
van juf Ann. Zij is dan weer naar beneden verhuisd: haar zorgklasje is nu gevestigd in de zorgklas van
meester Pieter. Meester Pieter, tenslotte, is uitgeweken naar de vroegere ‘vestiaire’ in de lagere
school. Als zorgcoördinator zal dat zijn werkplekje worden.
Op de speelweide werd gesnoeid, want ondanks de droogte waren alle hagen daar erg gegroeid. Ook
de wilgenhut is fel uitgegroeid. Deze zal de komende weken door de leerlingen van de 3de graad
aangepakt worden. De moestuinbakken daarentegen hebben het niet overleefd, ondanks de goede
zorgen van de juffen.
En tenslotte kreeg elke klas een schrobbeurt tijdens onze jaarlijkse grote schoonmaak, en werden de
nodige herstellingen uitgevoerd.
Je ziet, we zijn helemaal klaar om erin te vliegen in optimale omstandigheden!

4.

Schoolteam 2018-2019
 Kleuterschool
OK (onthaalklas) – de vriendjes van Jules: juf Tamara – co-teaching door Juf Céline (1ste trim.)
K1a (3-jarigen) – de girafjes: juf Tine – co-teaching door juf Céline (1ste trim.)
K1b (3-jarigen – het vogelklasje: juf Céline (vanaf 2de trim.)
K2 (4-jarigen) – de eendjes: juf Heidi (a.i. juf Amber)
K3 (5-jarigen) – de dolfijntjes: juf Martine
Kleuterzorg: juf Sonia
Kleuterturnen: juf Frie
 Lagere school
L1: juf Pegie
L2: juf Ilse
L3: juf Maddy / juf Floor
L4: juf Anouk
L5/6: juf Sabine en juf Goedele
Co-teaching/zorg LS: juf Ann, juf Lieve en juf Floor
Sport: juf Frie
Boekenjuf: juf Anouk
 Lerarenplatform: juf Amber en juf Floor
 Omkadering
Zorg- en ICT-coördinator: meester Pieter (wo 2-wekelijks / do / vrij)
Bijzondere pedagogische taken (beleidsondersteuning): juf Goedele
Administratie: Klaar (ma/wo) (a.i. Caroline/a.i. Hilda) en Greet (do-nm)
Directie: mevrouw Kristin
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5.

Verkeersweek – strapdag
De traditionele verkeersweek met strapdag zal doorgaan van maandag 17 september tot en met de
strapdag op vrijdag 21 september. Op die dag zal de straat verkeersvrij zijn. De leerlingen zullen op
bepaalde dagen in de verkeersweek de fiets moeten meebrengen naar school (fietscontrole,
fietsbehendigheid). Om de verkeersweek af te sluiten zijn alle ouders uitgenodigd om het straplied te
komen beluisteren op vrijdag 21 september rond 15 uur. Meer info volgt nog.

6.

Gezonde week – gezonde dag
De week na de verkeersweek is onze Gezonde week (24 – 27 september).
Tijdens deze week willen ons gezondheidsbeleid onder de aandacht brengen: gezonde tussendoortjes
mee te geven naar school, bij voorkeur groenten en fruit; een boterhammendoos aangevuld met
tomaatjes, groentjes,... en water in een drinkbus/hersluitbaar flesje. De leerlingen komen tijdens deze
week in elk geval meer te weten over gezonde voeding, bewegen, water drinken,… kortom wat de
gezondheidsdriehoek voorschrijft. De werkgroep Fit-je-mee werkt deze Gezonde week uit.
Tijdens onze gezonde week valt boven de 30ste scholenveldloop in Lier (zie verder).
Nog even dit
Gezonde tussendoortjes kaderen in ons gezondheidsbeleid, wat ondermeer betekent dat de
leerlingen:
o water meebrengen in navulbare flesjes of in een drinkbus.
De leerlingen mogen in de loop van de dag hun lege drinkbussen of navulbare flesjes
opvullen met kraantjeswater. Willen kinderen liever flesjeswater, dan kunnen de leerlingen
van de lagere school tijdens de speeltijd een flesje plat water krijgen (€ 0,35).
Kraantjeswater is gratis.
o kiezen voor gezonde tussendoortjes: fruit, groenten en/of een droge koek (geen
chocolade, chips,..).
o

elke maandag en woensdag fruit en/of groenten meebrengen want dan is het
FRUIT/GROENTEDAG! Maar… ook op andere dagen zijn gezonde fruitgroentetussendoortjes een aanrader! Fruit- en groenten liefst hapklaar meegeven.

o die ’s middags in de refter blijven eten, bij voorkeur boterhammen meebrengen. Liefst met
lekker, gezond beleg of aangevuld met lekkere groentjes of fruit. Ze brengen zeker geen op
te warme maaltijden mee! Voor de refter wordt € 0,75 per beurt aangerekend. Deze prijs
omvat een drankje naar keuze, het middagtoezicht en het onderhoud van de refter.
Kinderen kunnen kiezen tussen thee (gewoon/rozebottel), bruisend water, plat water of
halfvolle melk. Warm water is eveneens beschikbaar. Indien ouders wensen dat een kleuter
een bepaalde keuze maakt, dan kan dit via bijgevoegd strookje kenbaar gemaakt worden.
o niet snoepen op school. Snoep moet je echt niet meebrengen. Zoals gezegd: gezonde
tussendoortjes kunnen wel.
o voor hun verjaardag bij voorkeur een kleine, gezonde en hapklare traktatie meebrengen,
indien ze dit wensen te doen. Je kan ook met de juf bekijken of een klascadeau een optie is
(bv een boek voor de klasbib). De attentie telt!
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Nog enkele tips:
o onze school is ook milieubewust en doet mee aan de actie ‘Afvalarme school 2020’. Dit
betekent ondermeer dat een koek in verpakking in een doosje echt niet hoeft! Je haalt
thuis de koek uit de verpakking en steekt de koek in het doosje. Ook boterhammen moeten
niet eerst ingepakt te worden alvorens in de boterhammendoos terecht te komen.
Verpakkingen laten we dus thuis.
o zorg dat overal de naam op staat (doosje, drinkbus, boterhammendoos,…)
7.

Scholenveldloop
Dit jaar gaat voor de 30ste maal de scholenveldloop door. Lier was ooit voortrekker
waardoor zij bij de eerste steden en gemeenten waren die deze sportieve
manifestatie organiseerden. Daarom zal op woensdag 26 september de
scholenveldloop in Lier een zeer bijzonder tintje krijgen, met randanimatie en
media-aandacht. Alle Lierse scholen werden opgeroepen om massaal mee te
lopen. Ook wij mogen daar dus niet ontbreken!
Juf Frie zal tijdens de lessen bewegingsopvoeding zeker werken aan een optimale voorbereiding.
Houd die datum dus zeker vrij!

8.

Kwartiermakers
Ook dit schooljaar engageren we ons voor het leesproject Kwartiermakers. Elke dag zullen alle
leerlingen van het 2de tot het 6de leerjaar een kwartiertje in een boek naar keuze lezen. Het 1ste
leerjaar en de kleuters sluiten bij het project aan met een voorleeskwartiertje. Doel van het project is
om leesplezier te bevorderen en leesvaardigheid te verhogen. Bovendien zorgt een kwartiertje per dag
lezen ertoe dat de woordenschat van de kinderen uitgebreid wordt én dat ze beter worden in spelling.
De leerlingen kunnen lezen in de boeken van onze schoolbib, maar mogen ook zelf boeken
meebrengen die ze ontlenen in de stadsbibliotheek of die ze thuis al hebben. De leerkrachten zullen
dit zeker nog verder toelichten.

9.

Infoavonden




Dinsdag 4 september 2018
o 19 uur: OK en K1
o 19.45 uur: L1
o 20.30 uur: L2
Donderdag 6 september 2018
o 19.00 uur: K2 en L4
o 19.30 uur: L3
o 20.00 uur: L5/6

Elke avond start onmiddellijk in de klas, waar de leerkracht(en) toelichten hoe ze in de klas werken
met de leerlingen. Om de avond af te ronden biedt onze ouderraad Creatief Initiatief alle ouders in de
refter een drankje aan. Van harte welkom!
10. Oudercontacten
Naast de infoavond voorzien we dit schooljaar opnieuw 2 oudercontacten in de kleuterschool en 3
oudercontacten in de lagere school. De data liggen als volgt.


Lagere school
o Woensdag 17 oktober en donderdag 18 oktober 2018
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(thema: Hoe ervaren wij en jullie het kind?)
o Woensdag 9 januari en donderdag 10 januari 2019
(thema: Hoe pakken we het 2de semester samen aan, uitgaande van wat wij en
jullie opmerkten tijdens het 1ste trimester?)
o Dinsdag 23 april en woensdag 24 april 2019 (voor L1 t/m L4)
(thema: Hoe sturen we nog bij in het 3de trimester? Wat naar het volgend jaar?)
o Van 18 maart t/m 29 maart 2019 (na afspraak: oudercontact voor L5/6)
(thema: hoe sturen we bij in het 3de trimester? Wat naar volgend jaar, ihb voor L6
studiekeuze bij de overgang naar het secundair onderwijs)
Kleuterschool
o woensdag 24 oktober 2018
(thema: Hoe ervaren wij, maar ook jullie als ouders, de kleuter?)
o woensdag 27 februari 2019 (voor instapklas, K1 en K2)
(thema: Hoe ervaren jullie en wij de kleuter op dit moment, welke evolutie is er?)
o woensdag 27 maart 2019 (voor K3)
(thema: de overstap van kleuter- naar lagere school)



Alle andere oudercontacten: op uitnodiging of na afspraak



Gesprek met de zorgcoördinator: deze gesprekken (op school of telefonisch) worden bij
voorkeur op woensdag (2-wekelijks), donderdag of vrijdag geprikt.

11. Zwembeurten
De zwembeurten 2018-2019 werden als volgt vastgelegd:
5de/ 6de leerjaar (telkens 2 zwembeurten aaneensluitend)
Dinsdagen 11 en 25 september, 9 en 23 oktober
3de en 4de leerjaar (1 zwembeurt per keer)
Dinsdagen 6 en 20 november, 4 en 18 december, 15 en 29 januari, 12 februari
1ste en 2de leerjaar (1 zwembeurt per keer)
Dinsdagen 26 februari, 12 en 26 maart, 23 april, 7 en 21 mei, 4 juni
Voor de leerlingen van het 1ste leerjaar zal nog extra informatie omtrent het zwemmen worden
meegegeven vlak voor de eerste zwembeurt.
Nog even ter herinnering
1. In het zwembad van Lier zijn geen shorten toegelaten.
2. Steek het zwemgerief in een degelijke zwemzak. Plastieken winkeltasjes zijn geen goed alternatief!
2. Voor de zwembeurten werken wij in de lagere school met een abonnement. Dit wil zeggen dat de
zwembeurten in de klas niet genoteerd worden. Terugbetaling kan alleen in uitzonderlijke gevallen
zoals b.v. verhuis.
De prijs per abonnement (inkom en bus) is € 22,50. Dit maakt deel uit van de schoolrekening en
vormt een onderdeel van de scherpe maximumfactuur.
3. Voor het 6de leerjaar zijn de zwembeurten gratis.
12. Meerdaagse uitstappen
Dit schooljaar zijn de leerlingen van de derde graad aan de beurt. Zij gaan op indianenklassen van 27
t/m 29 mei 2019.
Andere data van eendaagse uitstappen kan je terugvinden op de jaarkalender op de website.
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13. Vakanties en schoolvrije dagen
Vakanties
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:
Zomervakantie:

maandag 29 oktober t/m zondag 4 november 2018
maandag 24 december ’18 t/m zondag 6 januari 2019
maandag 4 maart t/m zondag 10 maart 2019
maandag 8 april t/m Paasmaandag 22 april 2019
maandag 1 juli t/m zaterdag 31 augustus 2019

Schoolvrije dagen
Dag van de arbeid: woensdag 1 mei 2019
O.L.H.-Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019
Officiële brugdag: vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag: maandag 10 juni 2019
1ste facultatieve verlofdag: vrijdag 28 september 2018
2de facultatieve verlofdag: maandag 11 februari 2019
Pedagogische studiedagen Woensdag 10 oktober 2018
Woensdag 6 februari 2019
Woensdag 8 mei 2019
14. Medisch onderzoek
Het nieuwe decreet leerlingbegeleiding dat o.m. de werking van het CLB regelt, heeft ook gevolgen
voor de frequentie van de medische onderzoeken doorheen het basisonderwijs.
Dit jaar zal een overgangsjaar zijn naar de nieuwe regeling. De medische onderzoeken zullen daarom
als volgt doorgaan.
Overgangsjaar
2018-2019
Contactmoment
Vaccinatieaanbod

1e
kleuter
verplicht

2e
kleuter
aanbod

1e
leerjaar
verplicht

4e
leerjaar
geen
aanbod

X

5e
leerjaar

6e
leerjaar
beperkt
aanbod

X

- Aanbod 2de kleuterklas: de kleuters van deze klas hebben vorig schooljaar slechts een beperkte
screening gekregen. In het nieuwe systeem zullen ze pas in het 1ste leerjaar opnieuw uitgenodigd
worden. Daarom wordt er naar hen een vrijblijvend aanbod gedaan. Info hierover zal nog volgen.
- De leerlingen van L6 kregen vorig jaar een uitgebreide screening. Voor hen wordt dit jaar een
beperkt aanbod voorzien. Info volgt nog.
- Vaccinaties: opgenomen in het medisch onderzoek in L1, enkel vaccinatie (geen onderzoek) in L5.

15. Typlessen
Omdat er vorig jaar te weinig kandidaten waren voor de typlessen, wordt het aanbod dit jaar
hernomen maar dan reeds in het najaar. Alle leerlingen vanaf het 4de leerjaar kunnen deze lessen
vrijblijvend volgen. Er zijn 4 typlessen op school, waarna de leerling een jaar lang online verder kan
oefenen en feedback krijgt.
De typlessen gaan door op de vrijdagen 12 / 19 / 26 oktober en vrijdag 9 november (15.15u-16.45u).
Ze worden georganiseerd door Hanver (https://hanver.be/)
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16. Schoolreglement
Ook dit schooljaar zijn er decretale aanpassingen in het schoolreglement en zijn er enkele wijzigingen
op vraag van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Deze wijzigingen kwamen aan bod op de
schoolraad.
De voornaamste wijzigingen waarover sprake, zijn:
- Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs: leerlingen die op het einde van het basisonderwijs
geen getuigschrift basisonderwijs behalen, ontvangen vanaf nu geen attest meer maar een
getuigschrift dat aangeeft welke doelen zij bereikt hebben.
- Bedragen van de scherpe maximumfactuur blijven behouden op de hoogte van vorig jaar (€ 45 voor
de kleuterschool, € 85 voor de lagere school), maar de maximale bijdrage voor het totaal van
meerdaagse uitstappen gedurende de lagere school werd verhoogd naar € 435;
- Verplichte afname van gevalideerde toetsen voor 3 domeinen op het einde van het basisonderwijs
i.p.v. 2 domeinen (= de interdiocesane proeven voor wiskunde en taal);
- Revalidatie/logopedie: deze regeling werd verfijnd zodat enkel revalidatie tijdens de schooluren
mogelijk is na een ongeval of ziekte, en na een diagnose van een leerstoornis;
- Privacy: in het licht van de GDPR (privacywetgeving) wordt verduidelijkt hoe we met
persoonsgegevens omgaan, en welke rechten je als ouder kan uitoefenen mbt deze gegevens. In dit
licht moet de school ook toestemming vragen om beeldmateriaal te mogen nemen en publiceren van
de leerlingen. Als gevolg hiervan zal je kind een toestemmingsformulier meebrengen. Per kind moet
een formulier ingevuld worden;
- De refterbijdrage werd in overleg met de schoolraad verhoogd tot € 0,75 (drankje inbegrepen). Er
wordt hiervoor een fiscaal attest afgeleverd.
De nieuwe versie van het schoolreglement kan je lezen op onze website www.heilig-hart.be.
Wens je een papieren versie, geef dan een seintje aan de juf.
In bijlage aan deze nieuwsbrief zit een te ondertekenen formulier ter bevestiging van de inschrijving,
en ter goedkeuring van ons opvoedingsproject en van het schoolreglement 2018-2019. Gelieve dit
formulier zo spoedig mogelijk in te vullen, voor akkoord te ondertekenen en mee terug naar school te
geven. Per leerling moet een formulier ingevuld worden.
17. Openingsuren van de school
Even ter herinnering: de school is open van 8.30 uur tot 16.25 uur.
De lessen beginnen stipt in de:
Voormiddag
Beginuur:
Einduur:

Namiddag

Beginuur:
Einduur:

09.00 u.
12.10 u.
Woensdag

Einduur:

11.45 u

13.10 u. (poort open vanaf 13 uur)
15.55 u.
Vrijdag Einduur:
15.05 u.

Mogen wij vragen om:
- via de groene poort binnen te komen, zowel ’s morgens als ’s middags. Ouders kunnen mee op de
speelplaats tot aan de groene haag;
- op tijd te komen;
- minstens 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn (= om 8.55uur en om 13.05u);
- de schooluren te respecteren.
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Laatkomers moeten aanbellen aan de witte poort en zich melden bij het secretariaat of bij de directie.
Ouders zullen verwittigd worden bij elke niet-gewettigde afwezigheid.
18. Voor- en naschoolse bewaking op school
Er is voor- en nabewaking op de speelplaats telkens een half uur voor het begin van lessen (’s
morgens) en een half uur na het beëindigen van de lessen (’s avonds en op woensdag).
De schoolpoort gaat open om 8.30 uur. Vanaf dat moment is er voorbewaking.
Nabewaking: telkens op de speelplaats een halfuur na schooltijd
 maandag, dinsdag en donderdag: tot 16.25 uur op de speelplaats
 woensdag: tot 12.15 uur
 vrijdag: tot 15.35 uur
19. Naar Kadee
Leerlingen die toch vroeger moeten afgezet worden of pas later kunnen afgehaald worden, kunnen
terecht bij de buitenschoolse kinderopvang Kadee. Bij Kadee kunnen kinderen terecht vanaf 7 uur voor
schooltijd en tot 18.30 uur na schooltijd. Ook op woensdagnamiddag is er opvang voorzien.
Met uitzondering van de kerstvakantie kan je bij hen ook terecht tijdens schoolvakanties en tijdens
schoolvrije dagen (zoals: pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen).
Je moet echter wel op voorhand online reserveren! Je dient hiervoor vooraf te registreren. Dit kan je
doen door langs te gaan in het jeugdcentrum Moevement. Je krijgt er en gebruiksnaam en
wachtwoord, waarmee je telkens vanaf de 1ste dag van de maand kan inschrijven voor de
daaropvolgende maand. Er is een boetesysteem dat in werking treedt indien je niet op voorhand
ingeschreven hebt, of indien je inschreef maar toch niet komt. Informeer je daarom zeker op voorhand!
Heb je vragen of wens je meer info: www.kinderopvangkadee.be of bel 03 480 36 30
Indien kleutertjes naar Kadee moeten gaan na schooltijd, dan willen we graag dat het speciale kenteken
daarvoor aan de boekentas gehangen wordt zodat de juf ze in de juiste rij kan zetten. Wil je voor jouw
kindje een Kadee-kenteken aanvragen, dan doe je dit via bijgevoegd strookje.
Een medewerker van Kadee zal vanaf dit schooljaar de leerlingen ophalen op school. Aangezien zij over
de lijst met ingeschreven kinderen beschikken, zal meteen gecontroleerd worden wie er wel/niet mee
moet met de Kadee-rij.
Geraak je niet tijdig op school, en moet je kind toch naar Kadee, schrijf dan zeker in op voorhand. Je
kan inschrijven tot een half uur voor de start van de opvang. Lukt het niet om nog online in te schrijven
(bv tekort in de elektronische geldbeugel), dan kan je nog inschrijven via een chatsessie. Andere
mogelijkheid is te bellen naar de Kinderopvang of naar Kadee Koningshooikt. Verwittig zeker ook de
school zodat we kunnen nagaan dat jouw kind toch met de rij meegaat.
Kinderen die niet afgehaald zijn bij het einde van de nabewaking op school, worden naar Kadee
gebracht. Werden ze niet op voorhand ingeschreven, dan zullen de ouders een meerprijs moeten
betalen. Info: www.kinderopvangkadee.be of 03 480 36 30
20. Brengen van de leerlingen
We verwachten de leerlingen (en ook de kleuters) op tijd naar school komen. Dit betekent minstens 5
minuten voor de start van de lessen op school zijn.
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Bij het brengen van de leerlingen kunnen ouders meegaan tot aan het haagje. Geef je kind nog een
laatste knuffel, zeg duidelijk wie het kind ophaalt/dat het naar Kadee gaat en maak het afscheid ook
niet te lang.
Heb je een afspraak met een klasleerkracht, moet je even tot aan het secretariaat, of wil je het kind
helpen om iets naar de klas te brengen (bv. verjaardagstractatie) vraag/meld dit dan even aan de
toezichthoudende leerkracht.
Om jullie te herinneren aan deze afspraak, zal je bij het haagje een ludiek versje vinden.
21. Afhalen van de leerlingen - VERKEERSVEILIGHEID
Om het verlaten van de school vlot te laten verlopen vragen wij nadrukkelijk om het voetpad voor de
school vrij te laten zodat de rijen gemakkelijk door kunnen. Op deze manier heeft de juf die de rij
begeleidt ook een beter overzicht over de groep. Het is dan ook aangewezen om te wachten op het
voetpad aan de overkant van de school.
Parkeren doe je op de daarvoor bestemde plaatsen: dus niet op de parking voor gehandicapten
(zonder geldige kaart) én niet vlak voor de schoolpoort. Houd die ruimte vrij zodat de rij en de fietsers
veilig kunnen vertrekken!
Pas als de rijen en de fietspool vertrokken zijn kunnen de kinderen worden afgehaald via de groene
poort.
 Waar vind je welke klas?
Kleuters: onder de kleuterluifel
L1-L2-L3: onder de luifel aan de drankenhandel
L4-L5/6: onder de luifel aan de turnzaal
Mogen wij vragen niet te wenken of teken te doen opdat de kinderen zelf zouden komen. We vragen
om zelf tot bij de rij/bank te gaan waar de kinderen zitten. Kleine kinderen houdt u bij het verlaten van
de school best bij de hand, dit om te voorkomen dat ze op eigen houtje de school verlaten en op straat
terechtkomen.
Kleuters die met de fiets zijn en worden afgehaald, nemen pas bij het verlaten van de school hun fiets.
22. Schoolverlaten tijdens de middagpauze
Leerlingen die tijdens de middagpauze alleen naar huis gaan, dienen in het bezit te zijn van een
toelatingspasje. Mag een leerling uitzonderlijk alleen naar huis gaan, dan moet dit vermeld zijn in
zijn/haar agenda. Kinderen zonder schriftelijke toestemming verlaten de school niet.
Een toelatingspasje kan aangevraagd worden met bijgevoegd strookje.
Het verlaten van de school ’s middags kan enkel langs de witte deur.
23. Fietspool: gezocht extra begeleiders + engagement
Tot op heden waren er steeds 2 fietspools: een fietspool vanuit de Mechelbaan, en eentje via de
Liersebaan. Dit jaar willen we deze fietspools graag opnieuw aanbieden, maar dan is versterking met
fietspoolmama’s of – papa’s welkom.
Wie wil als fietspoolbegeleider één of meerdere keren per week een fietspool begeleiden?
Kandidaten kunnen zich melden via directie@heilig-hart.be of langskomen op het secretariaat. Info
omtrent de fietspools zelf, kan je krijgen bij juf Ann, juf Frie of juf Sabine.
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Indien er meerdere mensen zouden zijn, dan kan een beurtrol opgesteld worden zodat er wat
afgewisseld kan worden.
Uiteraard: indien er (voldoende) kandidaten zouden zijn vanuit de Sander De Vosstraat, dan kunnen
we ook overwegen om vanuit die richting eveneens een fietspool te organiseren.
Kinderen die willen meerijden, kunnen zich de komende dagen opgeven voor de fietspool. Van hen en
hun ouders verwachten we dan wel een engagement: op regelmatige basis meerijden, fluojesje en
fietshelm dragen én tijdig de begeleider verwittigen indien je toch een keertje niet kan meefietsen.
24. Afwezigheden wegens ziekte in de lagere school (geboortejaar 2012 en vroeger)
Voor ziekte tot en met drie kalenderdagen is een briefje door de ouders zelf geschreven voldoende.
Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de
vijfde keer is een medisch attest vereist.
De leerlingen zullen hiervoor 4 voorgedrukte briefjes meekrijgen die door de ouders in geval van
ziekte van de leerling zelf mogen geschreven worden.
In volgende gevallen is echter een medisch attest, uitgereikt door een arts, verplicht:
 Een afwezigheid wegens ziekte van meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen (let op: indien je
kind vrijdag ziek wordt en maandag ook nog ziek is, mag het zelfgeschreven briefje niet! Het
gaat hier om 4 opeenvolgende kalenderdagen waarvoor steeds een medisch attest vereist is!);
 Een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling de 4 voorziene briefjes (geschreven door de
ouders) reeds heeft opgebruikt.
Afwezigheden die niet gedekt zijn door een geldige reden, zijn ongewettigde afwezigheden.
5 halve dagen ongewettigde afwezigheid (moeten niet aaneengesloten liggen, kunnen ook uit elkaar
liggen) moeten door de school gemeld worden aan het CLB, die een begeleidingstraject moeten
opstarten. Vroeger vertrekken op reis of later thuiskomen kan daardoor al snel voor het opstarten van
dit traject zorgen!
Meer info over het wettigen van afwezigheden kan je vinden in het Schoolreglement.
25. Nieuwsbrieven – nakijken leerlingenfiche
Om de papierberg te beperken zijn de volgende nieuwsbrieven voor de ouders elektronisch. De
nieuwsbrieven worden ook op de website www.heilig-hart.be geplaatst. Omdat we er zeker van willen
zijn dat we alle mailadressen correct hebben, zal op de infoavond opnieuw gevraagd worden de
leerlingenfiche na te kijken en te corrigeren of aan te vullen waar nodig. Bent u verhinderd om naar
de infoavond te komen, dan zal de leerlingenfiche meegegeven worden ter controle. Gelieve ze dan zo
snel mogelijk terug aan de leerkracht te bezorgen.
Mocht u toch nog een papieren versie wensen, dan volstaat het dat je u dit aan het schoolsecretariaat
doorgeeft.
Indien gezinstoestand, adres, telefoonnummer(s), …… wijzigen, willen we met aandrang vragen dit
mee te delen aan de juf via de agenda of op het secretariaat. Op die manier blijven onze
leerlingengegevens correct en beschikken wij over de juiste coördinaten bij noodgevallen. Alvast
bedankt!
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26. Persoonlijk materiaal – waardevolle/onveilige voorwerpen – GSM/smartphone
Persoonlijk materiaal (kledij, koekendoosjes, brooddoos, turngerief,…) wordt getekend met naam. Op
die manier kunnen wij steeds gevonden voorwerpen aan de eigenaar terug bezorgen. De box met
gevonden spullen kan je vinden naast de trap in de inkomhal van de school. Vlak voor elke vakantie
zetten wij steeds een tafel met gevonden spullen op de speelplaats. Ga daar zeker eens kijken als je
denkt dat je zoon/dochter spullen kwijt is. Wat niet opgehaald is begin juli en nog bruikbaar is, gaat
naar een goed doel.
Waardevolle voorwerpen (zoals juwelen, elektronisch speelgoed, luxespelletjes zoals MP3-speler,
iPod, Nintendo, …) of onveilig spelmateriaal (zoals zakmessen, speelgoedwapens, lederen voetballen,
parfum, make-up,…) worden thuisgelaten. Speelgoed meebrengen hoeft echt niet, we stellen spel- en
sportmateriaal ter beschikking.
Wij kunnen geen GSM/smartphone-gebruik toestaan voor de kinderen tijdens de schooluren. Indien
een leerling een GSM/smartphone meebrengt dan blijft het toestel in de boekentas tijdens de
schooluren. Wordt de GSM/smartphone toch gebruikt, dan blijft hij bij de juf tot het einde van de
schooldag.
Wil je zelf de leerling bereiken voor dringende zaken dan is de snelste weg contact opnemen met de
directie of het secretariaat van de school, die de kinderen zullen verwittigen.
27. Abonnementen tijdschriften
De tijdschriften van Averbode (Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland) worden in de lagere school zeer
intensief gebruikt bij de wereldoriëntatiemethode. Deze tijdschriften krijgen zeker onze aanbeveling.
Omdat ze deel uitmaken van de WO-methode doet de school zelf een bijdrage van € 27 op de totale
kost van € 38. Het bedrag van € 11 wordt door de ouders betaald via de schoolrekening en telt mee
voor de scherpe maximumfactuur (zie schoolreglement).
Voor de kleuterschool blijft de regeling ongewijzigd en bedraagt de abonnementsprijs € 36 buiten de
scherpe maximumfactuur.
De aankoop van deze jaarabonnementen is echter volledig vrijblijvend! Bestellen kan via het
invulstrookje dat bij het proefnummer van het tijdschrift zit. Het invulstrookje mag je aan de klasjuf
bezorgen. Het aankoopbedrag wordt verrekend via de schoolfactuur.
Voor de kleuters:
DOREMINI 2,5- en 3-jarigen van juf Tamara, juf Tine/Céline (€ 36)
DOREMIX 4-jarigen van juf Heidi (€ 36)
DOREMI
5-jarigen van juf Martine (€ 36)
Extra mogelijkheden voor de lagere school (vrijblijvend):
- 3de/4de leerjaar: Leeskriebels (9 boekjes) = € 30
- 5de/6de leerjaar: Vlaamse Filmpjes (12 boekjes) = € 31
Wil je graag een abonnement op Leeskriebels of Vlaamse Filmpjes dan kan je het invulstrookje bij
deze brief invullen en bezorgen aan de klasjuf. Het bedrag komt op de schoolrekening.
28. Schoolgerief
Vrije gesubsidieerde scholen (zoals onze basisschool) mogen geen direct of indirect inschrijvingsgeld
vragen. Evenmin mogen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de
eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. De overheid bepaalt de lijst met
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materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de
ontwikkelingsdoelen na te streven. Dit betekent dat leerlingen op de eerste schooldag potloden, pen,
gom, lat, driehoek, (werk)boeken,… kosteloos ter beschikking krijgen om tijdens het schooljaar te
gebruiken. Het voorzien van een pennenzak, een huiswerkkaft,…. mag wel aan de ouders gevraagd
worden. De leerlingen kregen hiervoor al een lijstje mee vlak voor de zomervakantie, of zullen tijdens
de eerste schooldag nog enkele aanwijzingen hiervoor krijgen.
Wanneer we echter merken dat het ter beschikking gestelde schoolmateriaal opzettelijk beschadigd of
stukgemaakt wordt of dat leerlingen dit materiaal verliezen, dan kunnen de kosten voor de aankoop
van nieuw vervangmateriaal aan de ouders doorgerekend worden via de schoolrekening. Je zal steeds
op de hoogte gebracht worden indien dit het geval zou zijn.
29. Turnkledij
De leerlingen van het eerste leerjaar en nieuwe leerlingen konden tijdens de openklasdag reeds
turnkledij aanschaffen. Leerlingen die toen niet konden komen, zullen turnkledij meekrijgen. Gelieve
zowel shortje als T-shirt te tekenen met de naam van de leerling, en het turngerief terug mee naar
school te geven.
De turnkledij wordt aangerekend via de schoolrekening.
Andere leerlingen die eveneens nieuwe turnkledij wensen aan te schaffen, kunnen dit bekomen via
het schoolsecretariaat. (Permanentie: maandag – woensdag – donderdagnamiddag)
30. Schoolrekening
Het bedrag voor de scherpe maximumfactuur blijft dit schooljaar op € 45 (kleuterschool – alle kleuters)
en € 85 voor de lagere school. Meer informatie over de scherpe maximumfactuur is te vinden in het
schoolreglement.
Ouders krijgen 4 maal per schooljaar een rekening: een spreiding van de scherpe maximumfactuur
over drie rekeningen (september – januari –eind juni), aangevuld met niet-verplichte uitgaven en een
afrekening van persoonlijk verbruik.
Alle onkosten worden zoveel mogelijk gefactureerd. Daar waar dit niet mogelijk is, zal dit uitdrukkelijk
meegedeeld worden (b.v. schoolfotograaf, halloweensoep,…).
We verwachten dat elke rekening op tijd en volledig wordt betaald, wat betekent per overschrijving
binnen de 14 dagen na uitgifte van de schoolrekening.
Na de
September
Januari
Eind juni
paasvakantie
Kostprijs van de maximumfactuur in 3 schijven,
aangevuld met persoonlijk verbruik.
Kleuterschool
Deel 1
Deel 2
Persoonlijk
Deel 3
€ 20
€ 15
verbruik
€ 10
+ persoonlijk verbruik
+ persoonlijk
(Afrekening)
(o.a. niet-verplichte
verbruik
+ persoonlijk
tijdschriften)
verbruik
Lagere school

Deel 1
€ 45
+ persoonlijk verbruik
(o.a. niet-verplichte
tijdschriften,
turnkledij)

Deel 2
€ 25
+ persoonlijk
verbruik

Persoonlijk
verbruik

Deel 3
€ 15
(Afrekening)
+ persoonlijk
verbruik
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Meerdaagse uitstappen mogen maximum van € 435 kosten, voor alle meerdaagse uitstappen van een
leerling gespreid over de hele lagere schoolperiode.
Voor de betaling van de meerdaagse uitstap van 3de graad zal in het begin van het jaar de keuze
gelaten worden het bedrag in één keer te betalen, of gespreid over enkele schijven.
Wens je omwille van bepaalde redenen andere afspraken te maken, kom dan gerust langs op het
schoolsecretariaat.
31. Schooltoelagen
Ook dit schooljaar kan u schooltoelagen aanvragen voor kleuters en lagere schoolkinderen.
Voorwaarden, info, hoe aanvragen, … vindt u op www.studietoelagen.be
Tijdens onze infoavonden zullen de aanvraagformulieren ter beschikking zijn. Op andere momenten
kan u de formulieren verkrijgen op het schoolsecretariaat.
Zoals vorig jaar is het dit jaar opnieuw mogelijk om hulp te krijgen bij het invullen van de aanvraag.
Tijdens bepaalde zitdagen van het CLB op school zal een CLB-medewerker hiervoor aanwezig op
school. Concrete data en info over deze zitdagen zal later nog volgen.
32. Verkeersveiligheid
Tijdens uitstappen met de school is het dragen van een fluohesje verplicht. Wie zijn/haar fluohesje
vergeten is, kan een vestje van de school lenen. Is je vestje te klein geworden, dan kan je op het
secretariaat een nieuw afhalen vanaf het moment dat je het hesje nodig hebt voor een uitstap OF
vanaf onze fluo-actie (vanaf herfstvakantie). We dringen er echter op aan zorg te dragen voor de
fluovestjes, de voorraad van de school in niet onuitputtelijk.
Kinderen die met de fiets komen, dragen een fietshelm.
Op uitstappen met de fiets is het verplicht een fietshelm en een fluohesje te dragen.
33. Kijkdag instappertjes
Eerstvolgende kijkdag voor instappertjes gaat door op woensdag 24 oktober vanaf 9.30 uur.
34.
35. Nog enkele data om te noteren (naast diegenen die reeds vermeld werden)
 Donderdag 13 september 2018: startvergadering ouderraad (20 u – leraarskamer)
 Zondag 23 september 2018: spaghettidag (org. Ouderraad)
Je kan aanschuiven om 12 uur en om 17 uur in de parochiezaal (Koningshof). Inschrijven kan je via
de flyers van de oudervereniging. Warm aanbevolen!
 Vrijdag 26 oktober 2018: halloweensoep (org. L5/L6)
 Maandag 19 november 2018: schoolfotograaf
 Vrijdag 14 december 2018: kersthappening (vanaf 17u)
 Vrijdag 22 februari 2019: pizza-taartenslag
 Zaterdag 4 mei 2019: schoolfeest

WELKOM
IN ONZE SCHOOL
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